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יום שני 25 פברואר
 (יציאה מהמועצה 10 דקות  סיור ברחוב אלי כהן 08:0018 - 08:30

 - קרן גריןקודם)

  קרן, צביה וגל עמרי אורבך- בריאות הציבור 09:00 - 10:30
 - קרן גרין(הרצל 1 קדימה)

 - (שרונים ) סופר חינם+ קדימה - מרכז מסחרי צורן10:45 - 12:00
miri

 רובוטיקה ירושלים12:00 - 15:00

 באלו"ט-אצל ענת גורן מנכ"ל, אפרת עציון פאר - 15:00 - 16:00
יו"ר הנהלת חטיבת דיור ותעסוקה, דדי עטאס - מנהל חטיבת 

דיור ותעסוקה, כרמל אבנד - אגף  קרן, איה, צביה/ דנית, חנן, 
 (כורזין 1 ריקי בנושא בניית בית לילדים עם צרכים מיוחדים

גבעתיים בית מולדבסקי קומה 4 - חניה בכחול לבן או בחניון יעד 
 - קרן גרין(אפשר ליצור קשר עם איריס לנייד להכוונה))

 סגור נסיעה16:00 - 17:00

 (לשכה ) קובי מיטל -תושב 17:00 - 17:30

 (לישכה) ישראל רטהוז 17:30 - 18:00

 נורית פנחס + לאה חבאז : סייעות 18:00 - 18:30

יום רביעי 27 פברואר
 כנס מוני00:00

 שלומי אבן07:30 - 08:30

 קרן גרין, עמיקם נגר לוי, חנן טויטו, רמי יוגב, גידי 09:00 - 10:30
 (הרצל 1 קדימה- לשכת ראש לרמן, מיכל בן שושן בנושא: הכרות 

 - קרן גריןהמועצה)

 - קרן גרין (לשכה) נוער עובד ולומד11:00 - 12:00

 איה אדלשטיין 12:15 - 13:15

 (לשכה) אבו איציק + אשר אהרון 14:00 - 14:30

 גוונים. אמירים16:45 - 18:00

יום שישי 01 מרץ
 - טלאו (מקום הזנקה - יער קדימה ) מרוץ תיכון עודד06:30 - 13:30

 יגאל אלון08:15 - 09:15

 צפריר12:00 - 13:00

 דוד. לנחם. תמי14:00 - 15:00

 (יגאל אלון Be ALL ,94) עמותת כ"ן15:00 - 16:00

 לואיז17:00 - 18:00

 נטע17:30 - 18:30

שבת 02 מרץ
 מיכל10:00 - 11:00

 שרון18:30 - 19:30

יום ראשון 24 פברואר
 (לשכה ) רועי שריר מנהל מחלקת הנדל"ן 09:00 - 10:00

 (בלשכה ) אלי שריד 10:00 - 10:15

 (בלשכה) ניר בן ניסן 10:30 - 11:00

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:00 - 12:00

 רמי יוגב12:30 - 13:00

 (לשכה ) מורן פקח המועצה 14:00 - 14:30

 (לשכה ) אביב וסרמן - סגן ראש עיר לוד לשעבר 14:45 - 15:00

 דן יעקובי -תושב 16:00 - 16:30

 - קרן גרין (לשכה) צביה ועמיקם16:30 - 18:00

יום שלישי 26 פברואר
 (לשכת ראש המועצה, רחוב, הרצל 1,  תקציב תיכון08:00 - 09:30

 - צביה שמעקדימה )

 ישי פלד מבקר משרד הפנים +קובי +עמיקם נועה10:15 - 11:15
 - קרן גרין (לישכה )בן אהרון +ליעוז 

 קרן, עמיקם, אשר, קובי,חנן- דיון פנימי בנושא 11:30 - 12:30
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )מעיינות השרון

 (לישכת פגישה עם יוסי אלפי בנושא שת"פ ארועים14:00 - 15:00
 - קרן גריןראש המועצה)

 - עמיקם  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה16:00 - 18:00
נגר לוי

 (לישכת ראש  ישיבת הנהלה נוספת- תקציב18:00 - 19:00
 - קרן גריןהמועצה)

יום חמישי 28 פברואר
 כנס מוני00:00

 להכין הוצאות07:30 - 08:00

 הזמנה: מוני אקספו - פגישה של קרן עם רן קיויתי,10:20 - 10:45
 (IST) 10:45 - 10:20 ,2019 יום ה׳ 28 בפברואר

(keren@kadima-zoran.muni.il)(כנס מוני אקספו בגני התערוכה)  - 
Noam Mulla

 - קרן גרין (לישכה) דוח רבעוני 15:004/2018 - 15:30

 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:00 - 17:00


